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Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Dhr. A. de Jong, 

wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. K. Hoekstra, wethouder;Dhr. J. 

van Rijn, wethouder 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-072754 - 174362 

Onderwerp  Het nemen van een beslissing op bezwaar inzake Industriekade 11 te Hillegom. 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  
1. het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften Servicepunt burgemeester en wethouders  

besluit  71 over te nemen; 
  2. het bestreden besluit te wijzigen volgens bijgaande conceptbrief aan 

  bezwaarmaker; 
  3. het verzoek om vergoeding van de kosten van de 

  bezwaarschriftprocedure aan de bezwaarmaker toe te wijzen. 

Samenvatting  Er is een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit invorderen dwangsom dat 
  namens uw college door de Omgevingsdienst West-Holland (hierna: ODWH) is 
  genomen. De regionale commissie bezwaarschriften van Servicepunt71 (hierna: 
  commissie) heeft advies uitgebracht. Dit advies wordt overgenomen in de 
  beslissing op bezwaar. Het college verklaart het bezwaar ontvankelijk en 
  gedeeltelijk gegrond en wijzigt het bestreden besluit ten aanzien van het aantal 

  verbeurde dwangsommen en laat het besluit voor het overige in stand. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-074187 - 178665 

 
 

Onderwerp  Raadsbrief inzake brief Holland Rijnland aan provinciale Staten 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  
1. De raadsbrief inzake het proces van de brief van Holland Rijnland aan 

burgemeester en wethouders 
 

 

Provinciale Staten vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 
besluit 

 
  

Samenvatting  In 2017 heeft de gemeente Hillegom het Energieakkoord Holland Rijnland 
  ondertekend. In het Energieakkoord heeft de regio aangegeven in 2050 

  energieneutraal en aardgasvrij te willen zijn. 

  In het vastgestelde uitvoeringsprogramma Duurzaamheid heeft de gemeente 
  Hillegom de ambitie gesteld om al in 2030 energieneutraal te willen zijn. Dit 
  betekent dat we in Hillegom zoveel mogelijk energie binnen onze eigen 
  gemeente en regio duurzaam gaan opwekken, bijvoorbeeld met zonnevelden en 
  windmolens. Dit zal een stevige impact hebben op de ruimte. Het huidige 
  ruimtelijke beleid van de provincie biedt niet voldoende mogelijkheden voor het 

  realiseren van voldoende duurzame energieopwek in onze regio. 

  Op 28 november 2018 is de raad door wethouder Karin Hoekstra, als 
  stuurgroeplid van het Energieakkoord Holland Rijnland, geïnformeerd over het 
  voornemen om vanuit Holland Rijnland een brief te sturen aan Provinciale 
  Staten. In deze brief vragen wij aan de provincie om meer ruimtelijke 
  mogelijkheden te scheppen en daarin samen op te trekken. Daarnaast bieden 
  wij sociaaleconomische en ruimtelijke principes aan, als een startpunt voor een 

  gesprek. 

  De voorliggende raadsbrief brengt de raad op de hoogte van de processtappen 
  en inspraakmomenten in het regionale traject. Ook geeft de raadsbrief inzicht in 

  de status van de brief en de bijbehorende bijlagen: de sociaaleconomische en 
   



  ruimtelijke principes. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-074685 - 179830 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 februari 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 februari 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-074685 - 179872 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Laatste lashandeling Beatlesmonument verricht 

besluit  
Dhr. Van Trigt:   

  - Voorstelling “Goed Scheiden” bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    
  

 
 Regiozaken 

  
Portefeuillehouder Hoekstra: bij ODWH overleg geweest m.b.t. kadernota; ODWH is bereid met 

Hillegom te experimenteren in het kader van omgevingswet; bepaalde bodemtaken komen straks 
vanuit de provincie naar de gemeenten en daar moeten we ons op voorbereiden 


